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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Dobiáš, Rudolf  
Název práce: Firemní časopisy, případová studie 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Köpplova, Barbara 

Pracoviště:       
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Tématem diplomní práce Rudolfa Dobiáše jsou firemní časopisy, které demonstroval na jednom konkrétním 
příkladu dvou listů: Elit magazin a Globetrotter Czech. Diplomant víceméně postupoval v souladu s tezemi 
práce, je patrné, že téma mu je blízké a je s problematikou obeznámen. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Firemní časopisy vždy byly, a dosud také jsou,  důležitou  oblastí řízení moderních firem, které tyto časopisy ve 
své konečné podobě cíleně využívají především pro své komerční účely. Odborná literatura si jich všímá zejména 
jako marketingového nástroje, popř. jako sociálního komunikačního prostředku. Lze však konstatovat, že 
z hlediska výzkumů mediálních  přitahují spíše okrajovou pozornost. Rudolf Dobiáš se ve své práci snaží 
zachovat nepředpojatý pohled, ale ne vždy se mu to daří. Diplomová práce je v první části  především popisná, 
v některých pasážích i  zajímavým a  přínosným výkladem o firemních časopisech. Ve druhé části, kdy se jedná o 
konkrétní výzkum zvolených příkladů, lze konstatovat, že jde sice o vhodné doplnění diplomové práce, ale 
výsledný efekt zkoumání je diskutabilní.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  2 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 



3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Domnívám se, že se autor soustředil v práci především na časopis Elite a druhému časopisu Globetrotter se 
věnuje jen okrajově. Nicméně i tak je dobře, že se diplomant  alespoň pokusil o porovnání dvou listů. Pokud se 
jedná o jazykovou a stylistickou úroveň, domnívám se, že se diplomant nedopouští žádných  zásadnějších 
jazykových prohřešků, avšak z hlediska stylistického by bylo mnohé možné napravit. 
. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Diplomová práce Rudolfa Dobiáše je dobrým příspěvkem ke studiu současných firemních časopisů a splňuje 
všechny náležitosti, které se na podobný typ práce kladou.  
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
 


